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ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਵਿਿਿਜ਼ ਿਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਿਟ (Workers Compensation Act) ਦੇ ਤਕਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਿਨ। ਇਸ ਤਿਹਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਿੋਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ WCB ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।  
 
ਖੇਤੀ ਿਾਿੋਬਾਿ ਦੇ ਇਿੱਲੇ ਮਾਲਿਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿਪੋਿੇਟ ਕਨਿਦੇਸ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ 
ਲਈ ਿਵਿੇਜ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਬਾਿਿ ਿੱਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਿਵਿੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਿ, ਜਾਂ 
ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਿਵਿੇਜ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
 
ਿੇਠ ਕਲਖੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਿਾਿੋਬਾਿ ਕਵੱਚ ਿੰਮ ਿਿਦੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਕਵਿਲਪਿ ਿਵਿੇਜ ਪਰਦਾਨ ਿਿਦੇ 
ਿਨ:  

 
 ਖੇਤ ਦੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਿ 
 ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਅਤੇ ਦ ੱ ਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ 
 ਸੂਿ ਅਤੇ ਮ ਿਗੀ ਪਾਲਣ 
 ਿੈਚਿੀਜ਼ (Hatcheries) 
 ਸ਼ਕਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਲਣਾ 
 ਗਰੀਨਿਾਊਸ ਨਿਸਿੀ 
 ਮਾਿਕਿਟ ਗਾਿਡਕਨੰਗ। 
 

ਜੇ ਿਵਿੇਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤ ਿਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਾਿੇ 
ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਿਵਿੇਜ ਦੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਿਾਿੋਬਾਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਦੇ ਿਨ।  

 
WCB ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਨਦਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਕਸ ਿ ੂੰ  ਪਨਰਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਦਿੱ ਸ ਮੂੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ? 
 
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤੇ ਕਵੱਚ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਪਕਿਭਾਸ਼ਾ WCB ਿਾਿੀਂ ਿੇਠਾਂ ਮ ਤਾਬਿ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ: 
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(a) ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ 
(b) ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ 
(c) ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ/ਕਪਓ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮਾਂ/ਕਪਓ ਦਾ ਸਾਂਝਾ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ 
(d) ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਿੋਈ ਭਿਾ, ਭੈਣ, ਮਤਿੇਆ-ਭਿਾ, 

ਮਤਿੇਈ-ਭੈਣ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ, ਭਤੀਜਾ, ਭਤੀਜੀ, ਪੋਤਿਾ/ਪੋਤਿੀ ਜਾਂ ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ 
(e) ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਮਾਂ/ਕਪਓ 
(f) ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿਤਮਾਨ ਜਾਂ ਪੂਿਵਲਾ ਮਤਿੇਈ-

ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਂ/ਕਪਓ 
(f) ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਜਾਂ ਪੂਿਵਲਾ ਮਤਿੇਈ-

ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਆਕਸ਼ਰਤ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸਿਪਰਸਤ 
(h) ਕਿਸੇ ਵੀ (d) ਤੋਂ (g) ਆਈਟਮਾਂ ਕਵੱਚ ਉਲੇਖ ਿੀਤੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਭਾਈਵਾਲ 
(i) ਿੋਈ ਿੋਿ ਕਵਅਿਤੀ ਕਜਸ ਨੰੂ ਕਿਸਾਨ ਇਿ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸਬੰਧੀ ਵਾਂਗ ਿੋਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਿ ਖੂਨ, 

ਗੋਦ ਲੈਣ, ਕਵਆਿ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ-ਿਾਨੰੂਨੀ ਕਿਸ਼ਤੇ ਿਾਿੀਂ ਸਬੰਧਤ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। 
 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਲਈ ਨਵਕਲਪਕ ਕਵਰੇਜ ਨਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਤ ਸੀਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਕਵਿਲਪਿ ਖੇਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਪਕਿਵਾਿ ਿਵਿੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਿੋ 
ਜੋ ਖੇਤੀ ਿਾਿੋਬਾਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਭ ਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਤ ਿਾਡੇ ਵਲੋਂ 
ਤ ਿਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਿਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਿੀਤੀ ਸਮਾਨ ਦਿ ਲਾਗੂ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਵਿੇਜ ਿੀ ਿਿਮ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ 
ਿ ੱ ਲ ਅਸਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਿੋਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿ ਿਿਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ 
ਤ ਿਾਡੇ ਲਈ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਸਾਿੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿ ਿਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਿਾਿੋਬਾਿ ਿਾਿੀਂ ਿ ਜ਼ਗਾਿ 
ਕਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ।   

 
ਇਸ ਿਵਿੇਜ ਨੰੂ ਖਿੀਦਣ ਲਈ, ਕਿਿਪਾ ਿਿਿੇ ਕਸੱਧਾ WCB ਨਾਲ ਸੰਪਿਿ ਿਿੋ।  
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਖੇਤੀ ਿਾਿੋਬਾਿ ਕਵੱਚ ਮਾਲਿ, ਕਨਿਦੇਸ਼ਿ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨ ਿਸਾਨ 
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਨਜੀ ਿਵਿੇਜ ਖਿੀਦ ਸਿਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾਿੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਵੱਚ 
ਮੈਡੀਿਲ ਅਤੇ ਮ ੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਤਿ ਬਣ ਸਿਦੇ ਿੋ। 
 
ਤ ਸੀਂ ਿਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਿ ਅਤੇ ਿਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਿ ਦੇ ਕਵੱਚਿਾਿ ਭੱਤਾ 
ਨ ਿਸਾਨ ਿਵਿੇਜ ਦੀ ਿੋਈ ਿਿਮ ਉਸ ਸਮਾਨ ਦਿ ਤੇ ਖਿੀਦ ਸਿਦੇ ਿੋ ਕਜਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਿਾਂ 
ਲਈ ਿਿਦੇ ਿੋ। 
 
ਅਸੀਂ ਕਸਫਾਕਿਸ਼ ਿਿਦੇ ਿਾਂ ਕਿ ਤ ਸੀਂ ਿੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਵੱਚ – ਮਜ਼ਦੂਿੀ ਦੇ ਨ ਿਸਾਨ ਸਮੇਤ – 
ਆਪਣੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਮ ਨਾਸਬ ਿਵਿੇਜ ਪੱਧਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਅਕਧਿਾਿ ਚ ਣਨ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ 
ਕਨਜੀ ਿਵਿੇਜ ਫੈਿਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਲਓ।  
 
ਕਵਰੇਜ ਨਕੂੰ ਿੀ ਦੇਰ ਤਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵੀ ਰਨਹੂੰ ਦਾ ਹੈ? 
 
ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਿਿਨ ਵਾਲਾ ਪਕਿਵਾਿ ਿਵਿੇਜ ਅਤੇ ਕਨਜੀ ਿਵਿੇਜ ਦੋਵੇਂ ਕਵਿਲਪਿ ਿਨ, ਿਵਿੇਜ ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਪਰਭਾਵੀ 
ਿਕਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿੱਦ ਨਿੀਂ ਿਿਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਿ WCB ਿਵਿੇਜ ਨੰੂ ਇਸ ਿਿਿੇ ਿੱਦ ਨਿੀਂ ਿਿਦਾ 
ਕਿਉਂਕਿ ਤ ਸੀਂ WCB ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਭ ਗਤਾਨ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿੀਤੀਆਂ। 
 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨਕਸ ਿਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਜੇ ਤ ਿਾਡੇ ਿੋਲ ਕਵਿਲਪਿ ਖੇਤੀ ਪਕਿਵਾਿ ਿਵਿੇਜ ਜਾਂ ਕਨਜੀ ਿਵਿੇਜ ਬਾਿੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਿਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਿਵਿੇਜ 
ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕਿਿਪਾ ਿਿਿੇ ਮ ਲਾਂਿਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ (204) 954-4505 ਤੇ ਜਾਂ ਿੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 
ਅਮਿੀਿਾ ਕਵੱਚ ਟੌਲ ਫਰੀ ਨੰਬਿ 1-855-954-4321 ਕਵਖੇ ਫੋਨ ਿਿੋ।  



 

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪ੍ਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ 
ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਆਦਾ ਚਨਸ਼ਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਰਕਰ ਮੁਆਵਿਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਚਨਯਮ (The Workers Compensation 

Act and Regulations) ਅਤੇ WCB ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਿ WCB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wcb.mb.ca ਚਵਖੇ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 
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ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਤ ਸੀਂ (204) 954-4900 ਤੇ ਜਾਂ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ 1-866-245-0796 ਤੇ ਟੌਲ ਫਰੀ ਫੈਿਸ ਭੇਜ ਸਿਦੇ 
ਿੋ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਿਲਨ ਸੇਵਾ ਕਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਲਖ ਸਿਦੇ ਿੋ: 
 
Workers Compensation Board 
Assessment Services Department 
333 Broadway 
Winnipeg, Manitoba R3C 4W3 


